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Anonymizováno dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 

V Ý P I S  

 usnesení z 96. schůze Rady města Vracova konané dne 22.9.2022   

 

1) Rada města Vracova schvaluje program 96. schůze Rady města Vracova. 
 

2) Rada města Vracova bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé rady. Zápis z minulé schůze 
RM ověřil radní Mgr. Zdeněk Hlavsa a nevznesl žádnou připomínku. Zápis se tím považuje za 
schválený. 
 

3) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 13.000 Kč 
manželům XXX a XXX jako příspěvek na náklady ženatých stárků v roce 2022. 
 

4) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 15.000 Kč 
panu XXX jako příspěvek na náklady svobodného stárka v roce 2022. 
 

5) Rada města Vracova schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžního daru ve výši 13.000 Kč 
slečně XXX jako příspěvek na náklady svobodné stárky v roce 2022. 
 

6) Rada města Vracova schvaluje žádost příspěvkové organizace Veřejně prospěšných služeb 
Vracov, IČ 47899166, se sídlem 696 42 Vracov, Vypálená 622, o vyřazení sbíjecího kladiva 
Permon SK 13B prodejem. V majetku VPS je tato položka vedena od roku 2010. 
 

7) Rada města Vracova schvaluje žádost příspěvkové organizace města Veřejně prospěšných 
služeb Vracov o čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši 301.925 Kč na 
pořízení a opravy zahradní sekačky Rider Stiga Park Pro740 včetně sekací hlavy v částce 
257.125 Kč a na pořízení 2 ks vchodových dveří na stadionu do budovy v částce 44.800 Kč. 
 

8) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. HO-014330078799/001-MDP o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravování a údržbě distribuční soustavy – kabelové vedení NN na části pozemku parc. č. 
357/1 v obci a katastrálním území Vracov dle geometrického plánu č. 3144-20666/2022 ve 
prospěch EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za 
jednorázovou úplatu 2.000 Kč (stavba: „Vracov, nám. Míru, rozš. NN, XXX RD52“ dle smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO-001030071098/001-PERF ze dne 
14.1.2022). 

 

9) Rada města Vracova schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 12. 8. 2019 
uzavřené mezi Veřejně prospěšnými službami Vracov, IČ: 47899166 a Markem Svobodou, IČ: 
66520584, se sídlem Těšany čp. 258, PSČ: 664 54, kterým se doplňuje v čl. X. Ostatní 
ujednání v tomto znění:  
„Smluvní strany se dohodly na tomto doplnění mobiliáře bufetu: 
- Elektrická roleta na prodejním okénku (pořizovací cena v r. 2019 ve výši 17.820 Kč, 
používána 2 roky, po odečtení amortizace cena 12.000 Kč), 
- Přístřešek spojující budovu a stan s posezením v hodnotě 71.864 Kč, 
- Stan – přístřešek pro venkovní grilování v hodnotě 46.000 Kč, 

   to vše v hodnotě celkem 129.864 Kč vč. DPH.  
Nájemce se zavazuje tento mobiliář bufetu udržovat v řádném stavu a je povinen provádět 
drobné opravy a běžnou údržbu mobiliáře na své náklady, přičemž dojde-li k ukončení nájmu, 
dohodly se smluvní strany, že stan bude nájemcem odprodán pronajímateli za kupní cenu 
určenou dohodou smluvních stran s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 
Pronajímatel souhlasí s provedením následující rekonstrukce předmětu nájmu na náklady 
nájemce bez dalšího vyrovnání do budoucna: 
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- Schůdky k prodejnímu okénku v hodnotě 6.000 Kč, 
- Oprava a nátěr fasády přiléhající k bufetu v hodnotě 9.800 Kč, 
- Vnitřní úpravy bufetu – vybourání baru a sloupů v hodnotě 2.500 Kč, 
- Vybourání a montáž 2x vchodových dveří (bufet + vstup do budovy), přičemž vchodové     
dveře 2x dodá pronajímatel, zazdění stávajících dveří do bufetu, vše v hodnotě 11.500 Kč, 
- Stojany na kola (na 15 ks) v hodnotě 4.200 Kč, 
to vše v hodnotě celkem 34.000 Kč.“ 

 

10) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na obecním 
pozemku parc. č. 2537 v obci a katastrálním území Vracov s XXX – provedení stavby 
vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněných ploch k plánované novostavbě pasivního 
rodinného domu na pozemku parc. č. 2550/2 v ul. Lidická v obci a katastrálním území Vracov, 
a to překopem za jednorázovou úhradu ve výši 640 Kč. 

 

11) Rada města Vracova schvaluje uzavření smlouvy č. 9002031587 mezi Městem Vracov           
a EG.D, a. s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno o připojení 
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro odběrné místo: „k. ú. Vracov, 
parcela č. 5184/34“ - místem připojení budou nové přípojkové skříně umístěné na hranici 
jednotlivých odběrných míst v „ZTV Olšíčka“ k. ú. Vracov napájené kabelovým vedením NN 
z trafostanice 22/0,4 kV Bratislavská, a to v termínu do 18 měsíců ode dne uzavření této 
smlouvy; podíl žadatele (města Vracova) na oprávněných nákladech činí 10.080 Kč. 

 

12) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 s XXX k nájemní smlouvě ze dne 
19.1.2022 o pronájmu bytu č. 4 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590, kterým se 
mění čl. III. odst. 1 smlouvy takto: „Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.“ 

 

13) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 s XXX k nájemní smlouvě ze dne 
10.12.2021 o pronájmu bytu č. 6 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590, kterým se 
mění čl. III. odst. 1 smlouvy takto: „Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.“ 

 

14) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 s XXX k nájemní smlouvě ze dne 
21.12.2021 o pronájmu bytu č. 8 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 1590, kterým se 
mění čl. III. odst. 1 smlouvy takto: „Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.“ 
 

15) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 1 s XXX k nájemní smlouvě ze dne 
25.11.2021 o pronájmu bytu č. 13 v domě zvláštního určení DPS Vracov čp. 1.590 kterým se 
mění čl. III. odst. 1 smlouvy takto: „Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.“ 
 

16) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 144/MCBP/21 ze 
dne 25. 11. 2021 uzavřené mezi Městem Vracov a STRABAG a. s., IČ: 60838744, se sídlem 
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky 
„Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. Etapa“, kterým se mění čl. 4 Cena díla a 
podmínky pro změnu sjednané ceny z původní ceny díla 30.731.088,10 Kč vč. DPH (cena bez 
DPH 25.397.593,47 Kč, DPH 5.333.494,63 Kč) na novou cenu díla 28.801.138,56 Kč vč. DPH 
(cena bez DPH 23.802.593,85 Kč, DPH 4.998.544,71 Kč), a to z důvodu, že při provádění 
prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, nezbytné 
k provedení díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výsledkem jsou vícepráce            
a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 1 (u staveb SO 301.1 Kanalizace 
jednotná I. etapa, SO 302.1 Vodovod I. etapa, SO 305 Přípojka vody pro kuželnu) a vícepráce 
a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 2 (u staveb SO 101.1 Zpevněné 
plochy a komunikace náměstí I. etapa, SO 102 Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku, 
SO 103 Úprava silnice I/54, SO 104 Úprava chodníku, SO 501 STL plynovod, SO 502 
Přípojka plynu pro kuželnu, VCP Ochrana kabelů NOEL a CETIN). 
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17) Rada města Vracova schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 11. 2021 
uzavřené mezi Městem Vracov a SPOLEČNOST SWIETELSKY – MSO SERVIS (vedoucí 
společník a správce společnosti: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, IČ: 48035599, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno a společník: MSO 
servis spol. s r. o., IČ: 49971379, se sídlem Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov) na veřejnou 
zakázku „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov – I. Etapa“, kterým se mění čl. 4 
odst. 4.1.1. smlouvy - cena díla veřejné zakázky „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, 
Vracov – I. Etapa“ z původního znění (dle Dodatku č. 2): „Cena díla celkem bez DPH 
46.610.058,16 Kč, DPH 21% 9.788.112,21 Kč, Cena díla celkem vč. DPH 56.398.170,37 Kč“ 
na nové znění: „Cena díla celkem bez DPH 46.775.892,71 Kč, DPH 21% 9.822.937,47 Kč, 
Cena díla celkem vč. DPH 56.598.830,18 Kč“, a to z důvodu, že při provádění prací vyvstaly 
skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, nezbytné k provedení 
díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, 
které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 4 (4.VP SO03 doplněno o vodorovné přemístění 
výkopku, 5.VP SO03 doplněno o montáž elektrotvarovky k lem. nákružku, 6.MP SO03 
odpočet pažení, 7.MP SO03 odpočet zásypového štěrkopísku, 8.VP SO03 vodovodní 
chráničky, 9.VP SO03 prodloužení vodovodních chrániček do pozemků, 10.VP SO04 doplnění 
m3 zajišťovacích prahů, 11.MP SO04 odpočet pažení, 12.MP SO04 odpočet materiálu 
štěrkopísku za výkop. písek, 13.VP SO05 spádový beton dna v ČS, 14.VP SO05 chybějící 
kanal. potrubí u stoky BC2.2.11, 15.VP SO05 doplněno o 4x osazení dna šachet, 16.VP SO05 
doplněno o chybějící materiál elektrotvarovky SDR, 17.VMP SO05 sanace potrubí kanalizace, 
18.MP SO05 odpočet pažení, 19.MP SO05 odpočet zásypového štěrkopísku a štěrkodrtě, 
20.VP SO05 obložení nárazové stěny Š791 navíc, 21.VP SO05 domovní přípojka u čistící 
šachty č.1, 22.MP SO06 odpočet pažení, 23.MP SO06 odpočet zásypového štěrkopísku). 
 

18) Rada města Vracova vydává Vracova v souladu s ustanovením § 167 odst. 2, 3 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení)., ve znění pozdějších předpisů, volební řád pro volby do školské rady 
Masarykovy základní školy Vracov, příspěvkové organizace, s účinností od 01.10.2022. 
 

19) Rada města Vracova jmenuje pana XXX členem školské rady v souladu s ustanovením § 167 
odst. 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 

20) Rada města Vracova schvaluje žádost Zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče, z.ú. 
PAHOP, IČ 04977408, o poskytnutí finančního příspěvku na činnost mobilního hospice 
PAHOP a přispěje částkou ve výši 3.000 Kč. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 

 


